Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/37

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

11 / de novembre / 2020

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:20 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 18/11/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 18/11/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local del dia 4 de
novembre de 2020.

Documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient 3912/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3912/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Les Bases d’execució del pressupost vigent

2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020, publicat al BOP de data 09 d’octubre de 2020.

Per tot això, s’acorda:
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O d’aquelles operacions
que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 31.741,39 euros de la
següent relació: O/2020/247.
Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
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52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents serveis, per la
quantitat global de 31.741,39 euros de la següent relació: P/2020/261.
Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de
pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

I. Identificació de l'expedient
Expedient 3689/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social d’integració per la infància i adolescència de l’Octubre de 2020.
II. Relació de fets
Entre les diferents funcions dels serveis socials bàsics hi ha la de gestionar prestacions
d’urgència social per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i
col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

L’ajuntament compta amb un conjunt d’ajudes destinades a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també
l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les
mateixes i garantir la seva inclusió social.
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’entrada en
vigor del qual es produeix el 7 de febrer de 2020, amb la finalitat de regular les prestacions
econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es troben en situació de
necessitat social.
La Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2020 va acordar l’aprovació de la reserva de
crèdit per import de 4.500€ (quatre mil cinc-cents euros) corresponents a la partida 0803 2317
48003, així com les condicions i requisits per la prestació d’ajuts d’integració per la infància i
adolescència 2020.
Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
 Llei 38/2003, general de subvencions.
 Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
 Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació ajuts d’urgència social d’integració per la infància i adolescència de l’Octubre
de 2020 (Expedient 3689/2020)

 Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
 Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.

Aprovació ajuts d’urgència social d’Octubre de 2020 (Expedient 3806/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 3806/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social d’Octubre de 2020.
II. Relació de fets
Entre les diferents funcions dels serveis socials bàsics hi ha la de gestionar prestacions
d’urgència social per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i
col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
L’ajuntament compta amb un conjunt d’ajudes destinades a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també
l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les
mateixes i garantir la seva inclusió social.
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’entrada en
vigor del qual es produeix el 7 de febrer de 2020, amb la finalitat de regular les prestacions
econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es troben en situació de
necessitat social.
La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va acordar l’aprovació de la reserva de crèdit
per import de 117.000 € (cent disset-mil euros) corresponents a la partida 0803 2311 48000,
així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència social per
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Segon.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 516,00€ (cinc-cents setze euros).
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Primer. Aprovar les ajudes d’urgència social per la infància i adolescència en concepte de
suport en l’alimentació i necessitats bàsiques, per import total de 516,00€ (cinc-cents setze
euros), que es facilitaran via transferència bancària als beneficiaris, la relació dels quals es
detalla en l’informe tècnic adjunt, a imputar a la partida 0803 2317 48003 Ajudes d’urgència
social d’integració del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s’acorda:

l’exercici 2020.
Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret

De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.

Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar les ajudes d’urgència social en concepte de suport en l’alimentació i
necessitats bàsiques, per import total de 360€ (tres-cents seixanta), que es facilitaran via
transferència bancària als beneficiaris, la relació dels quals es detalla en l’informe tècnic
adjunt, a imputar a la partida 0803 2311 48000 Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.
Segon. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 740,00€ (set-cents quaranta euros)
que es facilitaran en forma de recàrrega targeta moneder, la relació dels quals es detalla a
l’informe adjunt, a imputar a la partida 0803 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost
vigent.

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

Llei 38/2003, general de subvencions.
Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN







Aprovació justificació prestacions socials (Expedient 3894/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 3894/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a la justificació
d’ajuts d’urgència social.
II. Relació de fets
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, amb la finalitat
de regular les prestacions econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es
troben en situació de necessitat social, en especial en aquells casos d’unitats familiars en
situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
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Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 1.100,00€ (mil cent euros).

La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va aprovar l’Annex 1 de condicions i requisits
per la concessió de les prestacions d’urgència social 2020, així com el document comptable d'
autorització de crèdit de les prestacions d’urgència social, per import de 117.000 € (cent
disset-mil euros) a imputar en la partida “0803 2311 48000 Atenció Primària - Ajuts d’urgència
social”.







Llei 38/2003, general de subvencions.
Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.

Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic que es
relacionen a l’informe tècnic adjunt, que han estat atorgades en el marc de les competències
que la Llei 12/2007, de Serveis Socials, assigna als ens locals, i que responen a conceptes
contemplats en el Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de
Badia del Vallès, així com en l’Annex 1, de condicions i requisits per la concessió de les
prestacions d’urgència social 2020.

Aprovació despeses transport adaptat de l'1 de gener al 31 d'octubre de 2020 (Expedient
3679/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3679/2020,relatiu a la justificació de transport adaptat 2020.
II. Relació de Fets
El Departament de Benestar i Família, a través del Contracte Programa subscrit amb el
Consell Comarcal del Vallès Occidental, estableix les bases de distribució econòmica per al
suport del transport adaptat per als col·lectius de ciutadans amb dret a rebre la subvenció en

Ajuntament de Badia del Vallès
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III. Fonaments de dret
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Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Davant la situació d’excepcionalitat provocada pel coronavirus (COVID-19), l’ajuntament ha dut
a terme mesures urgents per garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del
municipi que es troben en situació de vulnerabilitat social, així com facilitar allotjament
d’emergència a aquelles persones que no tenen garantit un lloc on respectar el confinament
establert en les mesures decretades per l’estat d’alarma.

aquest concepte.
Els ciutadans amb dret a rebre la subvenció són persones amb disminució i persones grans
que tinguin concedida plaça en un centre especialitzat prescrit per la xarxa pública.

Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
Atès que La Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu article 41.5 preveu que la Generalitat
ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministrativa amb els ens
locals a fi de garantir la cor responsabilitat en la prestació de serveis socials i l’estabilitat dels
serveis i de llurs professionals.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020, publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la justificació de la despesa efectuada en concepte de transport adaptat en el
període de 1 de gener a 31 d’octubre de 2020, per un import de 1.845,56 € ( mil vuit-cents
quaranta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims), corresponent a l’exercici 2020.

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

Per tal de distribuir entre els ens locals l’aportació del Contracte Programa per a transport
adaptat, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ens sol.licita la justificació de la despesa
corresponent al període de 1 de gener a 31 d’octubre de 2020, la qual ha estat de 1.845,56 €
(mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona la distribució de subvencions per la
prestació de Transport Adaptat del Contracte Programa signat amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a municipis inferiors a 50.000
habitants.

Aprovació Conveni de col·laboració entre la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i
l’Ajuntament de Badia del Vallès (Expedient 3407/2020).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3407/2020, relatiu a la col·laboració entre la Fundació Autònoma Solidària
(FAS) i l’Ajuntament de Badia del Vallès, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració
institucional.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient del Tinent d'alcaldessa cinquè de l’àrea d’Acció
Comunitària Inclusiva, de data 06 d’octubre, s'ha tramitat el conveni de col·laboració entre la
Fundació Autònoma Solidària i l'Ajuntament de Badia de Vallès per a participar en el projecte
Campus Ítaca de deu alumnes que hagin finalitzat els estudis de tercer curs d’Ensenyament
Secundari Obligatori (ESO), amb l'objecte i finalitat de motivar a les i els joves que han

Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria per continuar formant-se i potenciar l’ús del català
com a vehicle de comunicació en un espai de convivència entre l’alumnat d’entorns socials
diversos. Aquest Campus actua com a agent molt útil per fomentar aquestes ganes d’aprendre
i de seguir estudiant de l’alumnat. D’altra banda dona l’oportunitat a l’alumnat de conèixer la
universitat, els recursos i les possibilitats que té.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre la Fundació Autònoma
Solidària i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a participar en el projecte Campus Ítaca de deu
alumnes que hagin finalitzat els estudis de tercer curs d’Ensenyament Secundari Obligatori,
amb l'objecte i finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 1.550,00 euros, en
concepte de conveni Fundació Autònoma Solidària del Campus Ítaca 2019/2020, amb càrrec a
l'aplicació 1003.3201.48110 del pressupost general municipal de 2020.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals del
conveni.

Aprovació del contracte menor de serveis formadora per portar a terme el programa del
Taller d’Estudi Assistit (TEA) i LECXIT (Expedient 3536/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3536/2020, relatiu al contracte menor de serveis de contractació d’una
persona formadora per portar a terme el programa del Taller d’Estudi Assistit (TEA) i LECXIT.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

2n. De conformitat amb l'article 23.2, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest
òrgan en virtut de la delegació de l’Alcaldia, mitjançant el decret número 2020/0945, de 25 de
setembre.
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III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el articles 47 a 53, 143 i
següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
les Administracions Públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal d’Educació de l'àrea
d’Acció Comunitària Inclusiva, amb els informes preceptius de la secretaria i intervenció
municipal, respecte l'objecte, finalitats i necessitat del conveni, així com a de l'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i del compliment de les garanties i requisits legals de la
normativa aplicable.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor d’Educació, de data 30 d’octubre, s’acredita que:

c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a tres empreses
professionals, amb solvència econòmica, tècnica i professional adequada.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el decret número 2020/0945, de 25 de setembre, que va ser publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 09 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis d’una dinamitzadora del TEA i del LECXIT, amb
la formadora Inmaculada Curtu Diaz.

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció
a la prestació dels serveis de planificació, programació i desenvolupament dels Tallers
d’Estudi Assistit (TEA) per a l’alumnat de secundària del municipi de Badia del Vallès i
el LECXIT per realitzar la planificació, programació i dinamització d’un club de lectura
per promoure l’hàbit de la lectura entre l’alumnat de 4t de primària del municipi, ja que,
l’Ajuntament no compta amb els recursos propis per portar a terme l’activitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que
hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a
evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.

a) Objecte. La incorporació d’una persona amb perfil de formadora per la realització de
taller d’Estudi Assistit (TEA) i de promoció de la lectura LECXIT 2020-2021, codi CPV
80100000-5.
b) Termini d’execució i vigència. De novembre de 2020 a febrer de 2021.
c) Preu del contracte. 6.300,00 euros nets, i 0 % euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu s’efectuarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de
prestacions, de forma mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la
factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic,
identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que
reglamentàries
que
s'informen
en
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

e) Condicions especials d’execució.
f) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.

Aprovar i presentar a la Diputació de Barcelona, la justificació extraordinària del
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 2020” 1ª Edició (Expedient
3437/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3437/2020, relatiu a Justificació extraordinària del “Programa
complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020” 1a Edició.
II. Relació de Fets
PRIMER. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 10
de març de 2016, es va aprovar el Programa complementari de foment de l'ocupació i de
suport a la integració social", el seu règim regulador i la concessió dels ajuts (el qual va ser
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de març de 2016). Aquest
Programa complementari es va caracteritzar per anar clarament orientat a la doble vessant de
foment de l’ocupació i de garantia del benestar social, en el benentès que garantint i millorant
les condicions ocupacionals dels col·lectius en risc d’exclusió social es podria millorar la
qualitat de vida de les persones i, en conjunt, afavorir el desenvolupament econòmic i social
dels ens locals.
SEGON. Posteriorment, per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió de 23 de febrer de 2017, es va aprovar el Programa complementari de foment de
l’ocupació 2017-2018 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de març de
2017). L’aprovació d’aquest programa va suposar renovar el compromís de la Diputació de
Barcelona en la prestació de suport als governs locals per a generar nova ocupació i fomentar
l’ocupabilitat de les persones aturades, al mateix temps que es contribuís a procurar
l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social i de major vulnerabilitat.
TERCER. En data 29 de novembre de 2018, la Junta de Govern de la diputació de Barcelona,
va acordar aprovar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, el seu
règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.
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Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
6.300,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 1003.3201.22799 del pressupost general vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

g) Responsable del contracte. Ana Lirola Baldor, tècnica d’educació.

La modalitat de suport als plans locals d’ocupació.
La modalitat de suport a la formació.
La modalitat d’ajuts a la contractació laboral.
SISÈ. L'Ajuntament de Badia del Vallès, decideix destinar la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona, per executar les següents actuacions:
·
·

Suport als plans locals d’ocupació: contractació de personal en situació d’atur.
Suport a la formació: realització d’accions formatives per persones aturades.

SETÈ. En l’art 27 de l’Acord d’aprovació del “Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019” s’indica que l’ens destinatari haurà de justificar les despeses corresponents
a les actuacions desenvolupades en 2019, entre el dia 1 de març de 2020 i el 30 d’abril de
2020. Aquest termini va ser ampliat, amb motiu de la crisi sanitària COVID-19, fins al mes de
juliol de 2020.
VUITÈ. En data 29 de juliol la Junta de Govern Local, de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
acorda aprovar i presentar una primera justificació parcial del “Programa complementari de
millora de l’ocupabilitat 219-2020” (1a edició), corresponent a les accions desenvolupades en
2019, per un import total de 13.453,51 euros.
NOVÈ. En l’art 27 de l’Annex 1 referit al dictamen que aprova el “Programa complementari de
millora de l’ocupabilitat 2019 -2020”, i que fa referència al Règim del Programa complementari
de millora de l’ocupabilitat 2019 -2020”, es recull el següent:
“ L’ens destinatari ha de justificar les despeses corresponents a les actuacions
desenvolupades durant el període d’execució establert, d 'acord amb els següents terminis i
condicions:
a. Justificació parcial: Les despeses que l’ens local hagi executat l’any 2019, s'han de justificar
entre el dia 1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020.
b. Justificació extraordinària: Els ens destinataris que a la justificació parcial no hagin justificat
la totalitat de l’import concedit per a l’any 2019 han de presentar, B Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona Data 4-12-2018 CVE 2018044554 Pàg. 70-74 https://bop.diba.cat A
Àrea de Presidència Direcció de Serveis de Cooperació Local entre el dia 1 i el 30 de
setembre de 2020 , una justificació de les despeses executades fins assolir, com a mínim,
l’import de la primera bestreta (article modificat en Junta de Govern del 30/07/2020 amb un

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

CINQUÈ. En data 20 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Badia del Vallès rep la notificació
d’un ajut de 94.680,02 € en el marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat
2019” (1a edició), per al finançament de plans locals d’ocupació, per a la formació de persones
aturades i també per afavorir la contractació laboral a les empreses privades, tot en el marc de
tres modalitats:
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QUART. La distribució dels ajuts en el marc del present Programa complementari es va dur a
terme de conformitat amb els criteris que s’estableixen al règim regulador. Aquests criteris es
basen en les variables referides a la població (les dades oficials de població a 1 de gener de
2017, d’acord amb el Reial decret 1039/2017, de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials
les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener de
2017 (publicat al Boletín Oficial del Estado de 29 de desembre de 2017), i a l’atur registrat als
municipis de la demarcació de Barcelona (d’acord amb la informació obtinguda de la font
Hermes, Diputació de Barcelona, en base a les dades proporcionades pel Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’aprovació del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” implica
renovar, un any més, el compromís de la Diputació de Barcelona de prestar suport als governs
locals en la generació de nova ocupació, tot donant continuïtat al recolzament que ha vingut
prestant en aquesta matèria en el marc de diferents Programes complementaris.
En aquesta resolució es detallen els ajuts econòmics atorgats a les diferents Administracions
Locals en el marc de l’esmentat Programa.

3r. Vists els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen la competència de les
diputacions per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
4t. Vists els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
5è. Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals en matèria
de foment de l’ocupació, i 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen com a
competència dels municipis la realització d’activitats complementàries en l’àmbit de l’ocupació i
de la lluita contra l’atur.
6é. Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, i de conformitat amb allò que
estableix la mateixa convocatòria.
7è. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de delegacions número
2020/0945, de 25 de setembre publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020, en la Junta de
Govern Local.
Per tot això,
Primer. Aprovar i presentar a la Diputació de Barcelona, la justificació extraordinària del
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” 1ª Edició per un import total
de 65.240,68 €.
Segon. Notifica el present acord a la Diputació de Barcelona a través del Portal de tràmits dels
ens locals i altres AAPP (PMT), mitjançant la presentació dels models de justificació.

Ordenació 1er pagament Subvenció Nominativa Agrupació Musical de Badia del Vallès
(Expedient 3157/2020)

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

2ón. Vist l'Acord (núm.reg. 148/19) de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de
data 11 d'abril de 2019, pel qual s'aprova el “Programa Complementari de Millora de
l’Ocupabilitat 2019” (2ª edició).
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III. Fonaments de dret
1r. Vist l'Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre
de 2018, pel qual s'aprova el “Programa Complementari de Millora de l'Ocupabilitat 2019
-2020, el seu règim regulador i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016 -2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

nou termini justificatiu de l’1 al 30 d’octubre).
c. Justificació final: Les despeses que no hagin estat justificades anteriorment i que s'hagin
executat dins el període establert, s 'han de justificar entre el dia 1 de març i el 30 d’abril de
2021” .
DESÈ. Vist que en la primera justificació parcial del mes de juliol, no vam justificar la totalitat
de la primera bestreta atorgada per un import de 47.340,01 euros, es fa necessari presentar
una justificació extraordinària de les despeses executades en 2020, fins a assolir, com a mínim
aquest import.
ONZÉ. Realitzada la justificació econòmica d’acord amb el règim regulador del Programa,
l’import de les despeses executades en 2020, a data 30 de setembre, és de 65.240,68 euros.
DOTZÈ. Consta a l'expedient instruït, la documentació justificativa de l’execució del Programa
Complementari de millora de l’ocupabilitat” (1a edició).

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número:3157/2020, relatiu a la concessió del conveni de col·laboració amb
l’Agrupació Musical de Badia del Vallès pel foment de la cultura musical al municipi amb les
seves actuacions.

L’esmentat conveni aprovat preveu al punt 3, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:
«El pagament del 80% de l’import objecte de subvenció serà abonat, un cop es formalitzi el
conveni entre l’Ajuntament i l’Agrupació Musical de Badia del Vallès i aquesta hagi presentat
un certificat del/la secretari/a de l’entitat on s’acrediti el compromís d’impulsar les accions
convingudes, i el 20% restant s’abonarà quan es justifiquin en temps i forma les accions
regulades pel conveni» de la forma que s’estableix a les bases d’execució del pressupost
(base 41).
Vist que el conveni es va signar en data 26 d’octubre de 2020 per les parts que el subscriuen, i
que en data 31 d’octubre l’Agrupació Musical, ha presentat el certificat acreditant el compromís
d’impulsar les accions convingudes i la presentació de les factures que justifiquen l’import de la
subvenció atorgada.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen:
. Articles 47 a 53, 143 i següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques (LRJAP)
. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)
. Article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

En data 23 de setembre de 2020 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès
va aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a favor de l’Agrupació Musical de Badia
del Vallès per import de 1.500 euros, en forma de conveni per afavorir la cultura musical al
municipi amb les actuacions que oferirà l’Agrupació a les diferents activitats, esdeveniments,
actes i festivitats del municipi, a càrrec de la partida 0705.3341.48103 del pressupost general
municipal d’aquest Ajuntament aprovat en data 3 de desembre de 2019.
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Arran la provisió d'inici d'aquest expedient amb data 14 de setembre de 2020, des del servei
gestor de Cultura de l'Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva, s'ha desenvolupat el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agrupació Musical de Badia del Vallès.
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II. Relació de Fets

pública i bon govern (LTE)
. Article 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern de Catalunya(LTC)
. Article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

La normativa interna municipal vigent sobre l'Ordenança general de subvencions, les Bases
d’execució del pressupost i la delegació de competències i atribucions del òrgans de govern a
l’Ajuntament vigents.
2n. En l'exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l'alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això,s'acorda:
Primer. Aprovar i ordenar el pagament del 80% de la quantitat atorgada per import de 1.500
euros, que són 1.200 euros, a càrrec de la partida 0705.3341.48103 del pressupost vigent, a
l’Agrupació Musical de Badia del Vallès pel foment de la cultura musical al municipi amb les
seves actuacions.

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

Articles del 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions(LGS).

Ordenació pagament 20% subvenció per concurrència competitiva per a la Cavalcada de
Reis 2020 (Expedient 4036/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient 4036/2019 relatiu a l’ordenació del pagament de la subvenció per concurrència
competitiva per a la Cavalcada de Reis 2020.
II. Relació de Fets
En data 18 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, va aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per
concurrència competitiva destinades a entitats i associacions per a la Cavalcada de Reis 2020
de Badia del Vallès, per import de 1.600 euros (400 euros per entitat), ja que s’atorgaran a
quatre entitats: tres que decoraran les carrosses del Reis i una que s’encarregarà de la
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Segon. Notificar als interessats.

decoració del Tron Reial, ubicat a la Plaça Major.
Vistes les sol·licituds presentades per les entitats, la Cofradía Padre Jesús Nazareno y Ntra.
Sra. de los Dolores, la Penya Blaugrana de Badia del Vallès, Casa Regional Castilla La
Mancha i Hermandad Ntra. Sra. del Rocío, per a participar en la decoració de les dues de les
carrosses i el Tro Reial.

III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions
i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
- En l'exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l'alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la justificació de les subvencions presentades per les següents entitats: Casa
Regional Castilla La Mancha, Cofradía Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores,
Penya Blaugrana i Hermandad Ntra. Sra. del Rocío
Segon. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament del 20% de l’ import de 400 euros, que
seran 80 euros a càrrec de la partida 0701.3381.48904 a: Casa Regional Castilla La Mancha,
Cofradía Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores, Penya Blaugrana i Hermandad
Ntra. Sra. del Rocío.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

Vist que les entitats beneficiaries d’aquesta subvenció van justificar correctament l’import
atorgat amb la presentació de les factures corresponents de les despeses realitzades per a la
decoració de les carrosses de la Cavalcada 2020.
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Vist que en data 13 de novembre es va demanar el pagament del 80% de l’import total atorgat,
com preveia el punt cinquè de les bases.
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Tal i com s’indica al punt cinquè de les bases aprovades, «l'òrgan competent procedirà al
pagament del 80% del import total un cop l’entitat subvencionada hagi presentat un certificat
del/la secretari/a de l’entitat on es reculli el compromís de dur a terme les accions proposades
a la sol·licitud presentada, i el 20% restant un cop passada la Cavalcada de Reis, quan l’entitat
hagi presentat les factures de les despeses generades per l’activitat subvencionada».

Tercer. Notificar l’acord als interessats.

Contractacions Patrimonials. Subrogació del contracte d’arrendament del local
comercial núm. 61, ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 20 de Badia del Vallès per defunció
del titular. (Expedient 3603/2020).

II. Relació de Fets
1. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 2020-E-RC-3706
de data 19 d’octubre de 2020, el senyor Josep Méndez Belmonte, advocat, en representació
de la senyora Hualan Xu, com a vídua del senyor Suping Zhou que consta com a titular del
local comercial número 61, ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 20, comunica la seva voluntat de
subrogar-se al contracte d’arrendament de l’esmentat local.
2. El contracte d’arrendament d’aquest local comercial és de data 9 de març de 2016 i per
desenvolupar l’activitat de “Bar”. Al contracte d’arrendament consta una fiança dipositada de
614,80€ i de 614,80€ en concepte de garantia addicional.
3. Atès el darrer informe de determinació de deute expedit per la interventora municipal de
data 13 d’octubre de 2020, no consten obligacions i deutes pendents amb l’ajuntament per part
d’aquest arrendatari i, tampoc per part de la senyora Hualan Xu.
4. Atès que la Sra. Xu Hualan ha sol·licitat, dins el termini establert de dos mesos, la
subrogació del contracte d’arrendament complint els requisits legals establerts.
III. Fonaments de dret
1. L’Article 33 de la Llei d’Arrendaments Urbans faculta que, en cas de mort de
l'arrendatari, l'hereu o legatari que continuï l'exercici de l'activitat comercial del local, es pugui
subrogar en els drets i les obligacions de l'arrendatari fins a l'extinció del contracte. I l’apartat
segon del citat article disposa la manera per a que es dugui a terme.
2. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S'ACORDA
Primer. Aprovar la subrogació del contracte d’arrendament del local comercial núm. 61 ubicat a
l’avinguda Burgos, núm. 20, a nom de la senyora Hualan Xu, amb número d’identificació
X7330895J, amb efectes de la data de la defunció del seu marit, 18 de setembre de 2020 i per
continuar amb la mateixa activitat de “Bar”.
Segon. Modificar les dades amb la base de dades dels locals comercials, així com en totes les
obligacions i deutes contretes que es derivin del contracte d’arrendament del local comercial
núm. 61 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 20 a favor de la senyora Hualan Xu i amb efectes
del que s’indica en l’apartat anterior.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3603/2020, relatiu a la subrogació del contracte d’arrendament del local
comercial núm. 61, ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 20 de Badia del Vallès per defunció del
titular.

Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Sisè.- Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti els
corresponents rebuts.
Setè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.
Vuitè. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea de Dret a la
Ciutat i Agenda Urbana respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Aprovació de reducció de la despesa, corresponent al període de gener i el mes de
desembre de l’any 2020, manteniment preventiu i correctiu mensual de les escales
mecàniques per part de la companyia ORONA, Soc. Coop. (Expedient 380/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 380/2020, relatiu a l’aprovació de la despesa corresponent al període
comprès entre el mes de gener i el mes de desembre de l’any 2020, referent al manteniment
preventiu i correctiu mensual (exceptuant vandalisme i danys per mal ús) de les escales
mecàniques, situades a l’avinguda Mediterrània, per part de la companyia ORONA, SOC.
COOP.
Relació de Fets
1. En sessió de data del 12 de febrer del 2020, es va aprovar en Junta de Govern la despesa,
corresponent al període comprès entre el mes de gener i el mes de desembre de l’any 2020,
del manteniment preventiu i correctiu de les escales mecàniques per part de la empresa
ORONA Sociedad Cooperativa, per un import de 20.247,93 euros nets i 4.252,07 euros d’IVA,
amb un total de 24.500 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida pressupostària

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2020-0036 Data: 18/11/2020

Cinquè. Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució de la fiança dipositada en el seu dia a
la Tresoreria d’aquest Ajuntament pel senyor Suping Zhou per import de 614,80€ en concepte
de fiança i de 614,80€ en concepte de garantia addicional, a la senyora Hualan Xu, com a
hereua després de la defunció del seu marit, titular anterior d'esmentat local, segons s'acredita
en la documentació que s'adjunta i forma part de l'expedient.
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Quart. - Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades les quantitats esmentades,
formalitzi amb la nova arrendatària la corresponent subrogació del contracte d'arrendament
d'acord amb les condicions contractuals que van ser aprovades per acord de Junta de Govern
Local en data 22 de febrer de 2019 amb l’anterior arrendatari d’acord amb les mesures del pla
d’acció per a la dinamització del comerç local aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de
novembre de 2018 pel període de fins al 01/01/2020 més 5 anys de pròrroga, amb un termini
de fins al 01/01/2025 data en la qual quedarà extingit a tot efecte legal. Una vegada formalitzat
el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves respectives
contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant, la arrendatària estarà
obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim de tres mesos. Si
per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència meritada,
l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de
cap mena.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Requerir a la nova arrendatària perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 628,00€ (retornables) en concepte de fiança i de 628,00€ en concepte de garantia
addicional.

1404.1531.22799.

Primer. Aprovar la reducció de la despesa per a fer front a la contractació del manteniment
preventiu i correctiu mensual de les escales mecàniques per part de la companyia ORONA,
SOC. COOP, per un import de 6.000 euros, i amb càrrec a la partida 1404.1531.22799.
Segon. Facultar a la interventora municipal perquè realitzi la corresponent modificació de crèdit
a la partida esmentada, alliberant l’import indicat.

Aprovació alliberament despesa contracte serveis recollida i acollida animals any 2020
empresa Help Guau (Expedient 4291/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 4291/2019, relatiu al contracte de prestació del Servei de recollida i acollida
d'animals de companyia al municipi durant l'any 2020, per part de l’empresa Centre d’acollida
Help Guau.
Relació de Fets
1. Per acord de Junta de Govern, de data 19 de desembre del 2019, es va aprovar l'expedient
d’adjudicació del contracte menor de serveis de recollida i acollida d'animals de companyia
durant l'any 2020, amb l’empresa Centre d’acollida Help Guau, amb un preu màxim del
contracte de 11.760 euros nets i 2.469,60 euros d’IVA a càrrec de la partida pressupostària
1204.3111.22799 del pressupost vigent.
2. En la sessió celebrada el 29 de gener de 2020, la Junta de Govern Local va acordar aprovar
la despesa per a fer front a les despeses d’aquesta contractació, per un import de 11.760,00
euros nets i 2.469,60 euros d’IVA, amb un total de 14.229,60 euros, IVA inclòs, a càrrec de la
partida pressupostària 1204.3111.22799.
3. Consta a l’expedient l’informe tècnic on s’acredita la idoneïtat en l’alliberament del crèdit
disposat per a realitzar aquest Servei i assumir el cost fins a finals d’any.
Fonaments de dret

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, s'acorda:
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Fonaments de dret
D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent al moment de l’aprovació de la proposta,
així com l’article 15, referent al contracte de concessió de serveis, els articles 257, 258 i 288
referent als drets i obligacions del concessionari, l’article 284, sobre l’àmbit del contracte de
concessió de serveis, i l’article 287, sobre l’execució del contracte de serveis, i de conformitat
amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’alcaldia d’aquest ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data del 25 de setembre
del 2020, i publicat al BOP en data del 9 d’octubre de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Consta a l’expedient l’informe tècnic on s’acredita la idoneïtat en l’alliberament del crèdit
disposat per a realitzar aquest servei, pel fet que no s’han hagut de fer manteniments
correctius extraordinaris fora del contracte degut a actes vandàlics i altres incidències.

D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent al moment de l’aprovació de la proposta,
així com l’article 15, referent al contracte de concessió de serveis, els articles 257, 258 i 288
referent als drets i obligacions del concessionari, l’article 284, sobre l’àmbit del contracte de
concessió de serveis, i l’article 287, sobre l’execució del contracte de serveis, i de conformitat
amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’alcaldia d’aquest ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data del 25 de setembre
del 2020, i publicat al BOP en data del 9 d’octubre de 2020.

Alliberar parcialment l'Autorització i Disposició de la Despesa del Contracte del Gestor
d'Expedients (Expedient 66/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 66/2020, relatiu a
de subministrament del Gestor d’Expedients.

la

pròrroga

del

contracte

administratiu

II. Relació de Fets.
1. Per Provisió de la Tinenta d’Alcaldessa de Serveis Centrals de data 22 de gener de 2020, es
va iniciar l'expedient de pròrroga de la vigència d'aquest contracte administratiu, arran l'informe
tècnic del responsable del contracte de data 22 de gener de 2020.
2. Aquest contracte administratiu va ser adjudicat per acord de Junta de Govern Local, de data
21 de desembre de 2018, i es va formalitzar amb l'adjudicatària, esPublico Servicios para la
Administración S.A., en data 28 de desembre de 2018, essent la seva data d'inici d’1 de gener
de 2019 i la seva duració d’1 any, amb possibilitat de pròrroga en els termes definits al
contracte.
3. Vista la sol·licitud de pròrroga formulada per l’empresa.
4. En data 05 de febrer del 2020, s’aprova la pròrroga del contracte administratiu de
subministrament de Gestor d’Expedients , per un termini d’1 any, amb efectes a partir del dia 1
de gener de 2020, amb el mateix règim jurídic, condicions i característiques establertes al
contracte vigent, inclòs el seu preu anual net de 20.234,87 euros.
5. En data 05 de febrer del 2020, s’aprova autoritzar i disposar la despesa de 20.234,87 euros
nets, amb un IVA de 4.249,32 euros, corresponent al preu del contracte prorrogat per a la part
d’execució del contracte durant el present exercici, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1702.9261.22799.
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Segon. Facultar a la interventora municipal perquè realitzi la corresponent modificació de crèdit
a la partida esmentada, alliberant l’import indicat.
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Primer. Aprovar l’alliberament de 1.100€ del document AD, núm. d’operació 220200000432,
per import total de 14.229,60€ i data 29 de gener de 2020, de l’aplicació pressupostària
1204.3111.22799, corresponent al contracte menor de serveis de de recollida i acollida
d'animals de companyia durant l'any 2020, amb l’empresa Centre d’acollida Help Guau.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

6. Durant l’any 2020 no s’han carregat els imports de les factures corresponents al Gestor
d’Expedients en l’AD aprovat prèviament a l’aplicació pressupostària 1702.9261.22799
independentment.
III. Fonaments de dret
D’acord amb allò que disposen l’article 28, 118 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

Segon. Notificar a Intervenció i al servei d’Informàtica.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Primer. Aprovar l’alliberament parcial de l’AD 220200000891 corresponent l’aplicació
pressupostària 1702.9261.22799 per import de 10.000 eruros.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord el punt primer lletra f) del Decret núm. 2020-0945, de data 25 de setembre de 2020
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020. en que es delega a la
Junta de Govern Local la Gestió econòmica per autoritzar i disposar despeses fins a un import
igual o inferior al 10% dels Recursos ordinàris.

